
MANUAL DE INSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO

MODELOS
YKCA-YKHA 18-48

CASSETE
MINI DIVIDIDO
APARELHO DEAR CONDICIONADO

PT 035M00222-000

J424_PT.indd   1 8/28/07   10:08:59 AM



ÍNDICE
Precauções de segurança ......................................3
Nomes dos componentes .......................................4
Especificações técnicas .........................................5
Dimensões ...............................................................8
Instalação ...............................................................10
Drenagem condensada .........................................17
Ligações dos tubos de refrigerante ....................18
Diagramas da cablagem .......................................19
Operação optimizada ............................................21
Ajuste da direcção do fluxo de ar ........................21
Operações de emergência ....................................22
Manutenção ............................................................22
Dicas de funcionamento .......................................24
Guia de resolução de problema ...........................25
Declaração de conformidade ...............................26

Leia este manual com atenção
antes de iniciar a instalação. Inclui 
toda a informação necessária.

Política de qualidade
Prosseguimos uma política de 
promoção contínua da satisfação 
dos nossos clientes disponibilizando 
produtos, serviços e apoio de 
comprovada fiabilidade através 
de qualidade superior, cultura de 
serviço e tecnologia distinta.

 R22 

 50Hz/1Ph 50Hz/3Ph 60Hz  

Conjunto 
YKCAxxFSAAAR YKCAxxFSAACR YKCAxxFSAADR YKCAxxFSAAFR 

YKHAxxFSAAAR YKHAxxFSAACR YKHAxxFSAADR YKHAxxFSAAFR 

Exterior 
YKDAxxFSAAFR YKDAxxFS-ACR YKDAxxFS-ADR YKDAxxFS-AFR 

YKJAxxFS-AAR YKJAxxFS-ACR YKJAxxFS-ADR YKJAxxFS-AFR 

Interior 
YKEAxxFS-AFR YKEAxxFS-ACR YKEAxxFS-ADR YKEAxxFS-AFR 

YKKAxxFS-AAR YKKAxxFS-ACR YKKAxxFS-ADR YKEAxxFS-AFR 

J424_PT.indd   2 8/28/07   10:09:01 AM



3PORTUGUÊS

PEÇAS AMPLIADASFERRAMENTAS NECESSÁRIAS

 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO & CUIDADO

Areje a divisão regularmente enquanto o ar condicionado está a ser utilizado, especialmente 
se também existir um dispositivo a gás em utilização na mesma divisão.
A não observância destas instruções poderá resultar numa perda de oxigénio na divisão.

 AVISO

Para um correcto funcionamento, ligue a unidade nas gamas de temperatura e humidade 
indicadas neste manual. Se a unidade funcionar acima dessas condições, poderá causar 
um funcionamento incorrecto da unidade ou fugas na unidade.

Não utilize produtos de limpeza doméstica cáusticos na unidade. Os produtos de limpeza 
podem rapidamente destruir os componentes da unidade (a caldeira de drenagem e a 
bobina do conversor de calor, etc.).

Não utilize líquidos de limpeza ou sprays de limpeza, utilize um pano macio e seco para limpeza 
da unidade. Para evitar choque eléctrico, nunca tente limpar a unidade salpicando água.

Para evitar choque eléctrico, desligue a alimentação ou a tomada de alimentação antes de 
iniciar qualquer limpeza ou qualquer manutenção rotineira. Siga as instruções de limpeza 
deste manual.

Nunca coloque as mãos ou objectos na Saída de Ar das unidades interior ou exterior. Estas 
unidades estão instaladas com uma ventoinha que funciona a alta velocidade.
Se tocar na ventoinha em funcionamento poderá provocar ferimentos graves.

 PERIGO

Para evitar um sério risco de choque eléctrico, nunca salpique nem verta água ou qualquer 
líquido sobre a unidade.

 PERIGO

Não tente efectuar a manutenção desta unidade você mesmo. Esta unidade não possui 
componentes cuja manutenção possa ser efectuada pelo utilizador. A abertura ou remoção 
da tampa expô-lo-á a uma voltagem perigosa. O facto de desligar a alimentação de 
corrente eléctrica não impede um eventual choque eléctrico.

 PERIGO

Não tente instalar você mesmo esta unidade. Esta unidade necessita de uma instalação 
efectuada por técnicos qualificados.

 CUIDADO Perigo

Não

Diluente

1.  Chave de parafusos 9.  Colector de distribuição
2.  Chave inglesa 10. Detector de fugas de gás
3.  Chave dinamométrica 11. Bomba de vácuo
4.  Chave de porcas 12. Grampo para tubos
5.  Mandril 13. Corta-tubos 
6.  Broca cilíndrica 14. Kit de Ferramentas
7.  Fita métrica  para Alargar
8.  Termómetro 15. Aparelho de ensaio de 
   circuitos eléctricos

1. Tubo refrigerante: Consultar especificações técnicas
2.  Material de Isolamento dos Tubos (espuma de 

polietileno com 9 mm de espessura)
3.  Fita de vinil  
4. Mastique

• Leia este manual com atenção antes de iniciar a instalação da unidade.
• Este sistema de ar condicionado contém produto refrigerante sob pressão, peças em rotação e ligações eléctricas 

que podem ser perigosos e provocar lesões. A instalação e manutenção deste sistema de ar condicionado só 
deverão ser efectuadas por pessoal formado e qualificado.

• Depois de desembalar a unidade, examine-a cuidadosamente em busca de eventuais danos.
• Antes de efectuar quaisquer trabalhos na unidade, certifique-se de que a alimentação de energia foi interrompida.

 AVISO

 AVISO

 AVISO

 AVISO
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4 PORTUGUÊS
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NOMES DOS COMPONENTES

■  UNIDADE INTERIOR E EXTERIOR
A. Unidade interior
B.  Unidade exterior
C.  Controlo remoto
D.  Entrada de ar
E.  Saída de ar
F.  Grelha de ventilação do fluxo de ar (na saída de ar)
G. Conduta de ligação
H. Mangueira do dreno
I.  Grelha de retorno (com filtro de ar)
J.  Bomba de drenagem (água de drenagem da
 unidade anterior)

■  PAINEL DE CONTROLO
K.  Receptor de sinal infravermelho
L.  Botão de emergência
M. Indicador de funcionamento
N.  Indicador timer
O. Indicador de gelo (modelo de arrefecimento e
 aquecimento) ou indicador da ventoinha (apenas
 modelo de arrefecimento)
P.  Indicador da ventoinha

Todas as figuras apresentadas neste manual servem 
apenas para efeitos de exemplificação.
O seu ar condicionado poderá ser ligeiramente diferente. A 
forma actual deverá prevalecer em caso de discrepância.

 UNIDADE EXTERIOR

 UNIDADE INTERIOR

Painel de Controlo

NOTA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
Modo

Temperatura
Operação de
Arrefecimento

Operação de
Aquecimento

Operação de
Desumidificar

Temperatura da 
sala 17°C~32°C 0°C~30°C 17°C~30°C

Temperatura 
exterior 21°C~43°C -7°C~24°C 11°C~43°C

PRECAUÇÕES
1. Se o ar condicionado for utilizado fora das condições 

acima referidas, certas características da protecção de 
segurança poderão entrar em funcionamento e originar 
o funcionamento anormal da unidade.

2. Humidade relativa do ar inferior a 80%. Se o ar condi-
cionado funcionar acima deste valor, a superfície do 
aparelho poderá atrair condensação. Deverá posi-
cionar a persiana de fluxo do ar vertical para o seu 
ângulo máximo (verticalmente em relação ao chão) e 
seleccionar o modo de ventilador HIGH (ALTO).

3. O desempenho óptimo será obtido nessa temperatura 
de funcionamento.
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5PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medolos

Unidades
interiores

YKEA-YKKA
YKEA18 YKKA18 YKEA24 YKKA24 YKEA48 YKKA48

Unidades
exteriores

YKDA-YKJA
YKDA18 YKJA18 YKDA24 YKJA24 YKDA48 YKJA48

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Ph 1 1 1 3 3 3

Consumo de energia W 2000 2000/1960 3040 3040/2950 5400 5400/5500
Corrente de funcionamento A 9,1 9,1/9 8,7 13,8/13,4 9,5 9,2/9,4
Tipo de refrigerante R22
Carga do refrigerante gr 1150 1850 1350 2500 2200 4400

Nível de ruído Interior dB(A) 43 43 43 43 47 47
Exterior 48 48 52 52 57 57

U
ni

da
de

s 
in

te
rio

re
s

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ph 1 1 1 1 1 1

Ve
nt

o-
in

ha

Fluxo de ar m3/h 1000 1000 1050 1050 1750 1750
Poder De Entrada W 98 98 120 120 137 137
Corrente de funcionamento A 0,45 0,45 0,58 0,58 0,61 0,61

Dimensões
Altura mm 240 240 240 240 310 310
Largura mm 840 840 840 840 840 840
Comprimento mm 840 840 840 840 840 840

Peso kg 36 36 36 36 40 40
Controlo do funcinamento do sistema Controle wireless com exposição do LCD

U
ni

da
de

s 
ex

te
rio

re
s

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 220-240/1/50Hz 380-415/3/50Hz
Ph 1 1 1 1 3 3

Compressor Qtd 1 1 1 1 1 1
Tipo de compressor Rotativo Voluta

Dimensões
Altura mm 695 695 860 860 1245 1245
Largura mm 845 845 895 895 940 940
Comprimento mm 335 335 330 330 360 360

Peso kg 52 57 73 79 110 112

Tu
ba

-
ge

m

Tipo Porca+Cónica
Tamanho
do tubo

Sucção inch 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4
Líquido inch 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

Especificações Técnicas: Cassete de Tecto YKCA-YKHA “R22” - 50Hz

Medolos

Unidades
interiores

YKEA-YKKA
YKEA18 YKKA18 YKEA24 YKKA24 YKEA48 YKKA48

Unidades
exteriores

YKDA-YKJA
YKDA18 YKJA18 YKDA24 YKJA24 YKDA48 YKJA48

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 220-230/1/60 460/3/60
Ph 1 1 1 3 3 3

Consumo de energia W 2150 215/2160 3050 3050/2950 5300 5300/5350
Corrente de funcionamento A 10 10/906 15 14,5/14 8,3 8,3/8,4
Tipo de refrigerante R22
Carga do refrigerante gr 1150 1800 1400 2500 2200 4300

Nível de ruído Interior dB(A) 44 44 44 44 48 48
Exterior 48 48 52 52 60 60

U
ni

da
de

s 
in

te
rio

re
s

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 208-230/1/60 460/3/60
Ph 1 1 1 1 3 3

Ve
nt

o-
in

ha

Fluxo de ar m3/h 1000 1000 1050 1050 1750 1750
Poder De Entrada W 101 101 136 136 152 152
Corrente de funcionamento A 0,46 0,46 0,64 0,64 0,7 0,7

Dimensões
Altura mm 240 240 240 240 310 310
Largura mm 840 840 840 840 840 840
Comprimento mm 840 840 840 840 840 840

Peso kg 36 36 36 36 40 40
Controlo do funcinamento do sistema Controle wireless com exposição do LCD

U
ni

da
de

s 
ex

te
rio

re
s

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 208/230/1/60 460/3/60
Ph 1 1 1 1 3 3

Compressor Qtd 1 1 1 1 1 1
Tipo de compressor Rotativo Voluta

Dimensões
Altura mm 695 695 860 860 1245 1245
Largura mm 845 845 895 895 940 940
Comprimento mm 335 335 330 330 360 360

Peso kg 52 55 68 74 110 112

Tu
ba

-
ge

m

Tipo Porca+Cónica
Tamanho
do tubo

Sucção inch 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4
Líquido inch 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

Especificações Técnicas: Cassete de Tecto YKCA-YKHA “R22” - 60Hz

Nota:  A concepção e as especificações acima indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio com o intuito de melhorar o produto.
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6 PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nota:  A concepção e as especificações acima indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio com o intuito de melhorar o produto.

Especificações Técnicas: 4-Ways Cassette R-22 60Hz Rev.0
Modelos Refrigeração YKCA18FSAADR YKCA24FSAADR YKCA36FSAAFR YKCA48FSAAFR

Bomba de Aquecimento YKHA18FSAADR YKHA24FSAADR YKHA36FSAAFR YKHA48FSAAFR

Capacidades nominais

Refrigeração

Btu/h 18000 24000 36000 48000
kW 5,3 7,0 10,6 14,1

kcal/h 4.536 6.048 9.072 12.096
EER 2,32 2,46 2,15 2,86

Aquecimento

Btu/h 18500 24700 37100 49,500
kW 5.422 7.239 10.873 14.51

kcal/h 4662 6224.4 9349.2 12,474
COP 2.387 2.532 2.213 2.95

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 380/3/60 380/3/60
Consumo Di Energia kW 2,27 2,86 4,91 4,91 
Corrente De Funcionamento A 11,02 12,84 10,06 10,06 
Tipo De Refrigerante R22 R22 R22 R22

U
ni

da
de

 in
te

rio
r

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60
Controlo do funcinamento do sistema Sem fios remoto Sem fios remoto Sem fios remoto Sem fios remoto
Fluxo de ar Fluxo livre m3/h 1000/830 1050/900 1750/1500 1750/1500
Nível de som dB(A) 43/40 43/40 46/44 46/44

Ve
nt

oi
nh

a Quantidade 1 1 1 1
Peso/Drive Centrífugo/Directo Centrífugo/Directo Centrífugo/Directo Centrífugo/Directo
Material Plástico Plástico Plástico Plástico
Diâmetro x Comprimento mm Ø476×110 Ø476×110 Ø476×110 Ø476×110

M
ot

or

Quantidade 1 1 1 1
Velocidade rpm 590/505 690/620 685/605 685/605
Corrente Máx. Inicial A 0,56 1,6 0,92 0,92
Corrente de funcionamento A 0,47/0,34 0,64/0,57 0,70/0,59 0,70/0,59
Potência absorvida W 99/74 136/125 152/136 152/136
Potência de saída W 54 55 56 56
Condensador mF 3,5 3,5 3,5 3,5
Protector térmico Protecção Interna Térmica de Sobrecarga
Classe de isolamento / classificação IP B/IPX0 B/IPX0 B/IPX0 B/IPX0

B
ob

in
a

Tubo Material Tubo de Cobre da Ranhura Interior
Diâmetro mm 7 7 7 7

Prega
Tipo / Material Nãohidrófilo AL Nãohidrófilo AL Nãohidrófilo AL Nãohidrófilo AL
Linha 2 2 2 2
Prega por polegada 19 19 19 19

Área de superfície m2 0,245 0,246 0,328 0,328

Ai
r F

ilte
r Quantidade 1 1 1 1

Material Fibra de Nylon Fibra de Nylon Fibra de Nylon Fibra de Nylon
Dimensão (HxWxD) mm 5×505×505 5×505×505 5×505×505 5×505×505

Drenagem Condensada (O.D) mm 32 32 32 32

Dimensão

Unidade (AxPxD) mm 240×840×840 240×840×840 310×840×840 310×840×840
Embalagem (HxWxD) mm 260×955×955 260×955×955 325×955×955 325×955×955

 Panel Unidade (AxPxD) mm 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950
Embalagem (HxWxD) mm 145x1030x1030 145x1030x1030 145x1030x1030 145x1030x1030

Peso

Rede kg 36 36 40 40
Bruto kg 46 46 50 50

 Panel Rede kg 6 6 6 6
Bruto kg 11 11 11 11

U
ni

da
de

 e
xt

er
io

r

Fonte de alimentação V/Ph/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 380/3/60 380/3/60
Carga Do Refrigerante (CL/HP) 1150/1800 1400/2500 2200/4300 2200/4300
Fluxo de ar m3/h 2000 3000 5000 5000
Nível de som dB(A) 52 52 57 57

Ve
nt

oi
nh

a Quantidade 1 1 2 2
Peso/Drive Hélice Hélice Hélice Hélice
Material Plástico Plástico Plástico Plástico
Diâmetro mm 460 460 460 460

M
ot

or

Quantidade 1 1 2 2
Velocidade rpm 700 800 815 815
Corrente Máx. Inicial A 0,6 0,95 0,86 0,86
Corrente de funcionamento A 0,45 0,7 0,68 0,68
Potência absorvida W 97 153 148 148
Potência de saída W 53 53 65 65
Condensador mF 2,5 4 3,5 3,5
Protector térmico Protecção Interna Térmica de Sobrecarga
Classe de isolamento / classificação IP B/IPX4 B/IPX4 B/IPX4 B/IPX4

C
om

pr
es

so
r

Quantidade 1 1 1 1
Tipo Rotativo Voluta Voluta Voluta
Carga de óleo cc 600 1120 1800 1800
Condensador mF 45 45 - -
Corrente Máx. Inicial A 56 32 57 57
Corrente de funcionamento A 10,1 11,5 8 8
Potência absorvida kW 2,075 2,57 4,465 4,465
Protector térmico Protecção Interna Térmica de Sobrecarga
Isolador de vibração Rubber Gasket Rubber Gasket Rubber Gasket Rubber Gasket

B
ob

in
a

Tubo Material Tubo de Cobre da Ranhura Interior
Diâmetro mm 9,53 9,53 9,53 9,53

Prega
Tipo / Material Nãohidrófilo AL 

/Hidrófilo AL
Nãohidrófilo AL 

/Hidrófilo AL Nãohidrófilo AL Nãohidrófilo AL

Linha 2 2 2 2
Prega por polegada 15 17 15 15

Área de superfície m2 0,511 0,69 0,87 0,87

Dimensão Unidade (AxPxD) mm 695×845×335 860×895×330 1245×940×360 1245×940×360
Embalagem (HxWxD) mm 395×965×847 406×972×987 435×1020×1370 435×1020×1370

Peso (CL/HP) Rede kg 52/55 68/74 110 110
Bruto kg 57/60 76/82 115 115

Tu
ba

ge
m

Tipo Porca+Cónica Porca+Cónica Porca+Cónica Porca+Cónica
Lado do gás polegada 1/2 5/8 3/4 3/4
Lado do líquido polegada 1/4 3/8 1/2 1/2
Comprimento máximo do tubo refrigerador m 20 20 20 20
Diferença máxima de nível m 10 10 10 10
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7 PORTUGUÊS

DIMENSÕES

UNIDADE INTERIOR

4-Gancho de instalação

690

Lado do gás

Caixa de
controlo

78
5

Lado do liquido

Orifício de inspecção 
da bomba

Saída de
drenagem 679

840

77
8

84
0

190
130

13
9

310
200

130

13
9

97
15

1
15

6 97
15

1
15

6

27
115
130

240

130
140
120

YKKC 24-48 YKKC 24 YKKA 36-48

135

27

■ YKEA-YKKA 18-48
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UNIDADE EXTERIOR

845

400

12
45

36
0

940

650

69
5

23
5

86
0

33
0

12
5

33
5

35
1.
2

13
5

560.1141.5

313 300895

590163

301.5

■ YKDA-YKJA 18 ■ YKDA-YKJA 24

■ YKDA-YKJA 36-48
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9 PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO

A localização nos seguintes locais pode causar um mau funcionamento do dispositivo. (Se inevitável, consulte o
seu revendedor local.)
a. Existem vestígios de petróleo.
b. Existe um ambiente salgado (perto da costa).
c.  Existe gás cáustico (sulfureto, por exemplo) existente no ar (perto de uma fonte de calor).
d. A Voltagem tem variações violentas (nas fábricas).
e. Nas camionetas ou gabinetes.
f.  Na cozinha onde existem gases gordurosos.
g. Locais com fortes cargas electromagnéticas.
h. Onde existam materiais ou gases inflamáveis.
i.  Onde existe evaporação de líquidos ácidos e alcalinos.
j.  Outras condições especiais.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

AVISOS ANTES DA INSTALAÇÃO

CUIDADO

1. Seleccione o circuito de alimentação correcto.
2. Movimento esta unidade retirando o menos possível a embalagem original.
3. Se o ar condicionado estiver instalado numa peça metálica do edifício, deverá estar electricamente isolado de
 acordo com os respectivos padrões dos dispositivos eléctricos.
1. A unidade interior
 •  Existe espaço suficiente para instalação e manutenção.
 •  O tecto é horizontal e a sua estrutura pode suportar o peso da unidade interior.
 •  A saída e a entrada de ar não estão obstruídas e a influência do ar exterior é mínima.
 •  O fluxo de ar chega a toda a divisão.
 •  O tubo de ligação e o tubo de drenagem podem ser facilmente retirados.
 •  Não existe radiação directa de aquecedores.
2. A unidade exterior
 •  Existe espaço suficiente para instalação e manutenção.
 •  A saída e entrada de ar não estão obstruídas e não são atingidas pelo vento forte.
 •  Deverá ser um local seco e bem ventilado.
 •  A base é plana, nivelada e pode suportar o peso da unidade da unidade exterior sem vibração.
 •  A sua vizinhança não será incomodada com o ruído ou com o ar expelido.
 •  Não há fuga de ar combustível.
 •  É fácil instalar os tubos de ligação ou os cabos.
 •  Determine a direcção da saída de ar em que o ar libertado não esteja bloqueado.
 •  Um local livre de fuga de gases combustíveis. No caso de o local de instalação estar exposto a ventos fortes,  
  tal como uma zona costeira ou um lugar elevado, reforce o funcionamento normal da ventoinha colocando a  
  unidade em posição longitudinal com a parede ou utilizando uma placa de escudo ou passagem.
 •  Se possível, não instale a unidade exposta à luz solar directa.
 •  Se necessário, instale uma protecção que não interfira com o fluxo de ar.
 •  Durante o modo de aquecimento, a água é drenada da unidade exterior. A condensação deve ser bem drenada
  para longe do orifício de drenagem, para um local apropriado de forma a não interferir com outras pessoas  
  ou com o público.
 •  Seleccione uma posição em que não esteja sujeita a depósitos de neve, acumulação de folhas ou outros objectos  
  sazonais. É importante que o fluxo de ar da unidade exterior não seja obstruído, pois poderá resultar na redução  
  do desempenho de aquecimento ou arrefecimento.

1. INSTALE O CORPO PRINCIPAL
A. O tecto existente (horizontal)
 a.  Corte um quadrado de 880 x 880 mm. No tecto de acordo com a forma do quadro de papel de instalação.
  (Consulte o quadro 3, 4)
 •  O centro do quadrado deverá estar na mesma posição do corpo do ar condicionado.
 •  Determine os comprimentos e saídas do tubo de ligação, tubo de drenagem e cabos.
 •  Fortaleça o tecto, se necessário, para evitar vibrações.
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10PORTUGUÊS

 b.  Seleccione a posição dos ganchos de instalação de acordo com os orifícios do gancho no quadro de instalação.
 •  Faça os orifícios de 12 mm., com 45 ~ 50 mm. de profundidade, nas posições seleccionadas no tecto.
  De seguida, encaixe os ganchos expansíveis (acessórios).
 •  Volte a face côncava dos ganchos de instalação para os ganchos expansíveis. Determine o comprimento dos  
  ganchos de instalação de acordo com a altura do tecto e, em seguida, corte o excedente.
 •  Se o tecto for muito alto, determine o comprimento do gancho de instalação de acordo com a realidade.

A

A

O comprimento poderia ser calculado a partir do Quadro 5.
Comprimento=H-181+L (em geral, L=100 mm. e é metade do comprimento total do gancho de instalação)
 c.  Ajuste as porcas nos quatro ganchos de instalação de forma homogénea para garantir um bom equilíbrio do corpo.
 •  Se o tubo de drenagem estiver deformado, serão causadas fugas devido à avaria do interruptor do nível da água.
 •  Ajuste a posição para garantir que os espaços entre o corpo e os quatro lados do tecto estão equidistantes.
  A parte inferior do corpo deve baixar até ao tecto em 10 a 12 mm. (Consulte o quadro 5).
 •  Coloque o ar condicionado firmemente ajustando as porcas.

Espaço necessário

>2
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0 
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m
.

Quadro 1 solo

saída       entrada       saída

Corpo

Porca

Tecto 880 mm.

Gancho

B

Painel
Quadro 2

>1000 mm.

>1000 mm.
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m
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>1
00
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m
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Quadro 3 Quadro 5

Corpo

Parafuso
M6 x 12

Quadro de
papel de instalação

Orifício central

Quadro 4 (Unidade : mm.)

950 (Painel)

880 (Orifício do tecto)
840 (Corpo)

780 (Localização do gancho)
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Quadro 6

Corpo

34
 m

m
.

10
-1

2 
m

m
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13
6 

m
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.

Quadro 7

Note: 18000-24000 Btu/h  Series A ≥ 260 mm.
 36000-48000 Btu/h  Series A ≥ 330 mm.

Note: 18000-24000 Btu/h  Series A ≥ 240 mm.
 36000-48000 Btu/h  Series A ≥ 310 mm.
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11 PORTUGUÊS

2. INSTALE O PAINEL

CUIDADO

B.  Casas recém construídas e tectos
 a. No caso de uma casa recém construída, o gancho pode ser previamente encaixado (consulte A.b acima mencionado).
  Mas deve ser suficientemente resistente de forma a suportar a unidade interior e a não soltar-se em caso de  
  encolhimento do betão.
 b.  Após instalar o corpo, fixe o quadro de papel de instalação no ar condicionado com parafusos (M6 x 12) para
  determinar previamente as dimensões e posições da abertura de orifício no tecto.
 •  Consulte o A.a acima mencionado para outros.
 c.  Consulte o A.c acima mencionado para obter informações sobre a instalação.
 d.  Retire o quadro de papel de instalação.

Após instalar o corpo, os quatro parafusos (M6 x 12) têm de ser apertados ao ar condicionado para garantir que o 
corpo está correctamente ligado à terra.

 •  Nunca coloque o painel voltado para baixo no chão ou contra a parede.
 •  Nunca o deixe cair sujeite o painel a impactos.
(1) Retire a grelha de entrada.
 a.  Desloque os dois interruptores de grelha para o centro simultaneamente e, de seguida, puxeos para cima.
  (Consulte o quadro 8)
 b.  Desloque a grelha para uma posição com um ângulo de aproximadamente 45° e retire-a. (Consulte o quadro 9)
(2) Retire as tampas as instalação nos quatro cantos.
 Solte os parafusos, solte a corda das tampas de instalação e retire-as. (Consulte o quadro 10)

Interruptores de grelha

Quadro 8 Quadro 9 Quadro 10
(3) Instale o painel
 a.  Alinhe o motor de oscilação no painel para as uniões de tubagem do corpo de forma correcta. 
  (Consulte o quadro 11)
 b.  Fixe os ganchos do painel no motor de oscilação e os seus lados opostos aos ganchos do receptor de água
  correspondente. (Consulte o quatro 111) De seguida, suspenda os outros dois ganchos do painel nos fixadores 
  correspondentes do corpo. (Consulte o quadro 112)

Não enrole o fio do motor de oscilação na esponja vedante.
 c.  Ajuste os quatro parafusos do gancho do painel de forma a manter o painel na horizontal e aperte-os ao tecto
   de forma homogénea. (Consulte o quadro 113)
 d.  Regule o painel na direcção da seta no quadro 114 ligeiramente para encaixar o centro do painel no centro
   da abertura do tecto. Assegure-se de que os ganchos dos quatro cantos estão correctamente fixados.
 e.  Continue a apertar os parafusos por baixo dos ganchos do painel até que a espessura da esponja entre o corpo  
   e a saída do painel tenha sido reduzida para aproximadamente 4 a 6 mm. O bordo do painel deve estar em  
   contacto com o tecto. (Consulte o quadro 12)
 •   A avaria descrita no quadro 13 pode ser causada por um aperto incorrecto do parafuso.
 •   Se continuar a existir espaço entre o painel e o tecto após apertar os parafusos, a altura da unidade interior
   deve ser novamente modificada. (Consulte o quadro 14-esquerda)
 •   Pode modificar a altura da unidade interior através das aberturas nos quatro cantos do painel, se o elevador
   da unidade interior e o tubo de drenagem não forem influenciados (Consulte o quadro 14-direita).
(4)  Suspenda a grelha de entrada de ar no painel e, de seguida, ligue o dispositivo terminal principal do
 motor de oscilação e o da caixa de controlo aos dispositivos terminais do corpo, de forma correspondente.
(5) Volte a colocar a grelha de entrada de ar no procedimento de ordem inversa.
(6) Coloque novamente a tampa de instalação.
 a. Prenda a corda da tampa de instalação no parafuso da tampa de instalação. (Consulte o quadro 15-esquerda)
 b.  Pressione ligeiramente a tampa de instalação no painel. (Consulte o quadro 15-direita)

CUIDADO

CUIDADO
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12PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR

Quadro 16

CUIDADO

Ventos fortes

•  Mantenha esta unidade afastada de radiação directa do sol ou de outros aquecedores.
•  Se inevitável, tape-a com uma protecção.
•  Em locais próximos da costa ou a elevadas altitudes com ventos fortes, fixe a unidade exterior à parede para 
 assegurar um funcionamento normal.
 Se for necessário, utilize uma placa deflectora.
•  No caso de ventos extremamente fortes, impeça que o ar volte entrar para dentro da unidade exterior. 
 (Consulte o quadro 16)
•  Coloque a unidade exterior o mais próximo possível da unidade interior.
•  A distância mínima entre a unidade exterior e os obstáculos descritos no quadro da instalação não significa que  
 o mesmo é aplicável no caso de estanqueidade. Deixe uma de três direcções A,B,C abertas.

4

4-
6 

m
m

.

Quadro12 Quadro 15

União da tubagem

União da saida

Motor de oscilação

Painel do
gancho

Receptor da água

Parafuso-
gancho

Chave de parafusos cruzada

Quadro 11 Quadro 14

Corpo

Tecto

Esponja do painel

Painel
Espuma do painel 1

Saída de Ar
Ventoinha Espuma do painel 2

Espuma de saída

Fugas

Tecto

Poluição

Quadro 13
Soltar porca 
superior

Condensação da água

Ajustar porca 
inferior

Nenhum espaço permitido

Desloque as quatro 
corrediças no canal 
correspondente quanto 
instalar a tampa

Cavilha cónica 
da corda da 

tampa de 
instalação
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13 PORTUGUÊS

ESPAÇO NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

B

C

B

C

Quadro 17 Quadro 18

>30 cm.

>60 cm.

>3
0 c

m.

>6
0 

cm
.

DESLOCAR E INSTALAR

RECOMENDAÇÃO DE ÁREA FRIA

OK

>2
00

 c
m

.

(Consulte o quadro 17 e 18)
Retire os obstáculos na proximidade para evitar um impedimento do funcionamento devido a uma circulação do ar 
demasiado baixa.
A distância mínima entre a unidade exterior e os obstáculos descritos no quadro da instalação não significa que o 
mesmo é aplicável no caso de um espaço estanque. Deixe uma de três direcções (A, B, C) abertas.

(Parede ou obstáculo)

Entrada de ar

Entrada
de ar

Manter canal

Saída de ar

Largura necessária

Fixar com o 
parafuso

Fundação
profunda

• Elemento de bomba de calor exterior: instale a unidade, pelo menos, a 10 cm do chão para facilitar a drenagem 
de água e evitar a acumulação de gelo. De facto, a água descongelada pode causar a acumulação de gelo sob 
a unidade durante temperaturas externas inferiores à temperatura de congelação.

• Em áreas de grande queda de neve, é melhor instalar a unidades em suportes de parede.
• Em certas zonas, é necessá rio aquecer a parte inferior do painel de drenagem e os tubos de drenagem para 

evitar a formação de gelo e acumulação resultante no compartimento da ventoinha (a banda do aquecedor tem 
de ser, pelo menos, de 25 W/m).

• Uma vez que o centro de gravidade desta unidade não é um centro físico, tenha cuidado ao elevá-la com uma linga.
• Nunca segure no dispositivo de entrada de ar da unidade exterior para evitar uma deformação.
 Não toque com as mãos ou outros objectos na ventoinha.
• Não a incline mais do que 45° e não a pouse de lado.
• Fixe os pés desta unidade com parafusos para evitar que caia no caso de terramotos ou ventos fortes.
• Faça fundações em betão com um tamanho de 590 x 328. (Consulte o quadro 18)
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14PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO DA FLANGE E DA CONDUTA
O ar pode ser introduzido na unidade através da instalação de uma conduta directamente para a unidade ou através 
da adição de uma ventoinha externa.

Orifício 4 - Ø 6

1. O dispositivo pode ser instalado em unidades interiores do tipo de cassete de tecto.
2.  O diâmetro da conduta é de 75 mm.

Instalação Tipo 1
O orifício está do lado oposto

do tubo de drenagem

Os métodos de instalação são diferentes para diferentes tipos de unidades interiores, bem como a posição
dos orifícios.
1. Retirar o orifício na placa.

Instalação Tipo 2
O orifício está do lado oposto

do tubo de refrigerante
Tubo de drenagem

Tubo do refrigerante

Placa

Material de isolamento (interior)
Placa

Orifício

Tubo do refrigerante

Tubo de drenagem

Retirar com uma pinça ou
cortar com uma faca

Material de isolamento (interior)

Placa

Comissura

Retirar com uma pinça

Nenhum material de isolamento no 
interior, apenas placa de remoção

Orifício

Placa

Comissura

Retirar com uma pinça

NOTA
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15 PORTUGUÊS

Cole material de isolamento 4 no orifício interior

Figura 2

Utilize o parafuso 2 (M4 x 12, 4 peças) para instalar a flange no orifício e, de seguida, cole o material de
isolamento 3.

Figura 3

Instale a conduta (o diâmetro avaliado: Ø 75)
1. Ligue a conduta à flange. (A flange é montada com a interface da conduta.)
2. Após a ligação, utilize a fita de etileno (fornecida no campo) para envolver a união de forma a evitar fugas de ar.

Nota:
1. Todas as condutas têm de ser completamente isoladas do calor.
2. Não podem ocorrer os seguintes fenómenos durante a instalação da conduta:

Envolva a união para evitar fugas de ar

Ø 75 Conduta (no campo)

Fita adesiva à prova de ar

Flange

A) Demasiado dobrado B) Demasiado empenado C) Redução de diâmetro

Errado Errado Errado

Parafuso 2
(M4 x 12, 4 peças)

Flange 1

Material de isolamento 3

Flange 1

Material de isolamento 3

Parafuso 2
(M4 x 12, 4 peças)

Instalação Tipo 1
Coloque o material de isolamento 4 
na interface do orifício, como indicado 
na Figura 2 e, de seguida, cole-o no 
interior e na superfície da placa. A 
interface do orifício não pode ter um 
espaço.

Instalação Tipo 2
Cole o material de isolamento na 
abertura da placa.

Material de isolamento
(interior)

Extremidade

Cerca de 10 mm.

Placa

Material de isolamento

Placa

Material de isolamento

Assegure-se de que a interface do material de isolamento 4 entra bem 
em contacto com o material de isolamento interior e com a placa.
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16PORTUGUÊS

DRENAGEM CONDENSADA
INSTALAÇÃO

Trabalho de tubagem de drenagem
•  O tubo de drenagem tem de estar numa posição
 inclinada descendente para uma drenagem suave.
•  Evite instalar o tubo de drenagem em inclinações
 ascendentes e descendentes para evitar um refluxo
 de água.
•  Durante a ligação do tubo de drenagem, proceda com
 cautela para não exercer demasiada força no conector
 na unidade interior.
•  O diâmetro exterior da ligação de drenagem no tubo
 flexível de drenagem é de 20 mm.
•  Certifique-se de que realiza o isolamento ao calor
 (espuma de polietileno com espessura superior a
 8,0 mm.) na tubagem de drenagem para evitar que a
 água condensada verta para dentro do quarto.

Teste de drenagem
•  Ligue o tubo de drenagem principal ao tubo flexível
 de drenagem.
•  Alimente com água a partir do tubo flexível de
 drenagem para verificar a tubagem quanto a fugas.
•  Quando o teste estiver concluído, ligue o tubo flexível  
 de drenagem ao conector de drenagem na unidade interior.

As unidades são encaixadas com uma bomba de drenagem de condensado interior. O ponto de ligação do tubo 
flexível na unidade está situado a 260 mm. acima do nível do tecto falso. A tubagem de drenagem ligada à unidade 
tem de ser instalada com uma superfície inclinada sem quaisquer elevações.

Unidade interior

Braçadeira
do tubo

BOM MAU

Alimente com 
água

Tubo flexível de
drenagem

Tubo de drenagem
principal

ESTA UNIDADE INTERIOR UTILIZA UMA BOMBA DE DRENAGEM PARA DRENAGEM DE ÁGUA 
CONDENSADA. INSTALE A UNIDADE HORIZONTALMENTE PARA EVITAR FUGAS OU CONDENSAÇÃO 
DE ÁGUA EM TORNO DA SAIDA DO AR.

CUIDADO (INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CASSETE MÚLTIPLA)

Quando é necessária uma linha de drenagem comum, o ponto de ligação de cada unidade com a linha tem de ser
mais elevado do que a linha. O diâmetro de uma linha de drenagem comum tem de ser suficiente de modo a acomodar 
o fluxo do condensado das unidades ligadas a essa linha.

Verificação da drenagem da água condensada:
Encha a tina de drenagem e observe o processo
de descarga.

NOTA
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17 PORTUGUÊS

LIGAÇÕES DOS TUBOS DE REFRIGERANTE

L

L
H

D

■ Carga de refrigerante a ser acrescentada 
por cada metro de tubo extra se for 
superior a 5 metros.

A tubagem do refrigerante pré-fabricado está disponível 
como acessório. Se não forem utilizados, a tubagem e 
os materiais de isolamento empregues têm de ser com-
patíveis com este tipo de instalação.
A unidade exterior pré-carregada não necessita de car-
regamento se o comprimento da tubagem for de 5 m ou 
menos. Contudo, a tubagem de interligação e a unidade 
interior têm de ser descarregados antes de receberem o 
refrigerante R22 a partir da unidade exterior.
 1. Retire a tampa da válvula de serviço.
 2. Ligue a linha a uma bomba de vácuo e descar-

regue para 5 Pa.
 3. Quando a descarga estiver concluída, aguarde 15 

minutos para detectar potenciais fuga de circuito.
Abra válvulas de serviço na unidade exterior.

Alta pressão

Tampão de pressão

Válvula de
distribuição

Baixa pressão

Válvula de líquido
Válvula de gás

■ Fixação e Ligação dos Tubos
• A montagem e ligação dos tubos deve ser efectuada  
 por pessoal qualificado de acordo com os regulamentos  
 aplicáveis aos sistemas de refrigeração.
• Os tubos e o isolamento devem ser feitos de material  
 de qualidade própria para o refrigerante.
• Seleccione os diâmetros dos tubos de acordo com o  
 tamanho da unidade e corte o tubo conforme previsto  
 com o corta tubos.
• Instale as porcas cónicas e alargue a extremidade dos  
 tubos.
• Verifique se existem corpos estranhos no interior dos tubos.
• Alinhe o centro dos tubos de ligação e aperte a porca  
 cónica.
• Fixe os tubos com grampos próprios para o efeito e  
 certifiquese de que não serão transmitidas para a  
 estrutura do edifício quaisquer vibrações dos tubos.

• Ligue correctamente o tubo.
• Não aplique uma força excessiva.
• Use uma ferramenta de deformação adequada para  
 formar curvas e evite apertar excessivamente os tubos  
 de refrigerante.
• Para evitar a perda de calor, as duas linhas devem ser  
 isoladas individualmente.

■ Comprimento máximo dos tubos
 Consultar especificações técnicas

NOTA

A linha de sucção deve apresentar uma inclinação de 2% 
até ao compressor nas secções horizontais.
Nos casos em que o comprimento dos tubos é excessi-
vamente longo e incluem um grande número de colectores 
de óleo, poderá ser necessário ajustálos à carga do 
compressor.

Unidade Exterior Unidade Interior
Linha de gás

Linha de líquido

R22

* Nota: O dispositivo de expansão está localizado na unidade exterior.

Tamanho da 
unidade

Modelos
18 24 36 48

(g/m) 30 30 65 65
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18PORTUGUÊS

DIAGRAMAS DA CABLAGEM
■ Ligação Eléctrica
Prepare a fonte de alimentação para uso exclusivo com o ar condicionado. 
A tensão de fornecimento deve estar de acordo com a tensão indicada do ar condicionado:  A tomada de ligação 
deverá ficar acessível após a instalação.
Nota: Todas as cablagens deverão ter por base a placa existente sobre o modelo.

CUIDADO
• Execute a ligação eléctrica com capacidade suficiente. Os locais de instalação, de acordo com a lei, requerem 

um isolador de curto circuito por forma a evitar o choque eléctrico. 
•  Não corte o cabo eléctrico para alterar as especificações. 
• A tensão eléctrica deverá estar dentro do intervalo de 90% - 110% da tensão nominal. 
• A tomada do ar condicionado tem um contacto de terra, por isso os clientes devem usar uma tomada com ligação 

à terra por forma a que o ar condicionado possa ser ligado de forma eficiente.
• Se o fio eléctrico estiver danificado, a substituição deverá ser efectuada por um técnico qualificado ou por um 

técnico da assistência.

NOTA    Observação por força da Directiva EMC 89/336/EEC
Para evitar oscilações de tensão durante o arranque do compressor (processo técnico), aplicam-se as seguintes 
condições de instalação.
1. A ligação eléctrica para o ar condicionado tem de ser efectuada na distribuição principal de electricidade. 
 A distribuição tem de ser de baixa impedância, sendo que normalmente a impedância requerida é alcançada no 

ponto de fusão a 32 A.
2. Não terá de ligar mais nenhum equipamento a esta linha eléctrica. 
3. No caso de se aplicarem restrições a produtos como máquinas de lavar, ar condicionado ou fornos eléctricos, por 

favor, contacte o seu distribuidor de energia eléctrica para aprovação detalhada da instalação. 
4. Para obter os dados eléctricos do equipamento de ar condicionado, consulte a chapa de identificação do produto.
5. Para qualquer questão contacte o seu fornecedor local.

CUIDADO
• Nunca modifique esta unidade removendo as protecções ou derivando os interruptores de bloqueio de segurança.
• Instale correctamente o cabo de ligação e ligue o cabo de ligação ao terminal de acordo com a identificação existente em cada um.
• Não risque o núcleo condutor ou o isolamento interior dos cabos de ligação à corrente e não deforme ou danifique 

a superfície dos cabos.

Unidades interiores : YKEA18 Unidades exteriores : YKDA18
K3 10

10 2
XS6
XP6

2

DISPLAY BOARD
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N
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CN11 CN10 CN4 CN15

RL8

RT2

CN9

CN8

CN5 CN7 CN3 CN2

CN12

CN1 CN14 CN16
4

2

5

5
T4

XP7

XS7

M3
RT1

BLACK
RED

BLUE
REDGREENRED B R O W N

Y&G

1 N 3 4 5

XT1XT2

KM1

XS2
XP2

Y&G

Y&G

Y&G
BLU

E
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N

POWER

Y&G
G

R
EEN

BR
O

W
N

BLAC
K

R
E D

L1 N1 L N

CAP1

PUMP

FAN1

TO OUTDOOR UNIT XS1 TO OUTDOOR UNIT XT4

CODE PART NAME
CAP1

CN1-16
FAN1

K3

KM1

PUMP

M

RT2

RT1

XP2,XP6,XP7

XT1,XT2
T4
RL8 COMPRESSOR CONTROL WIRE

INDOOR FAN CAPACITOR
P. C BOARD SOCKETS

INDOOR FAN

WATER LEVEL SENSOR

RELAY

SWING MOTOR

PUMP

ROOM TEMPERATURE SENSOR

PIPE TEMPERATURE SENSOR

CONNECTORS

6 WAY TERMINAL
TRANSFORMER

XS2,XS6,XS7 CONNECTORS

WIRING DIAGRAM
INDOOR UNIT

MAIN BOARD

PUM PM

Unidades interiores : YKKA18

Unidades exteriores : YKJA18 Unidades interiores : YKEA24 Unidades exteriores : YKDA24
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Unidades interiores : YKKA24 Unidades exteriores : YKJA24 Unidades interiores : YKEA36-1Ph

Unidades exteriores : YKDA36-1Ph Unidades interiores : YKEA36-3Ph

BLUE

C
N
9

L-PRO

Unidades exteriores : YKDA36-3Ph

Unidades interiores : YKKA36-1Ph Unidades exteriores : YKJA36-1Ph Unidades interiores : YKKA36-3Ph

Unidades exteriores : YKJA36-3Ph Unidades interiores : YKEA48-3Ph

BLUE

C
N
9

C
N
9

L-PRO

Unidades exteriores : YKDA48-3Ph

Unidades interiores : YKKA48-3Ph Unidades exteriores : YKJA48-3Ph
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OPERAÇÃO OPTIMIZADA
Para alcançar uma operação optimizada, tome em atenção o seguinte:
•  Ajuste a direcção do fluxo de ar correctamente de modo a que não esteja direccionada para as pessoas.
•  Ajuste a temperatura para alcançar o nível de conforto máximo. Não ajuste a unidade para níveis de temperatura excessivos.
•  Feche as portas e janelas nos modos de COOL ou HEAT caso contrário poderá reduzir o desempenho.
•  Não coloque nenhum objecto próximo da entrada ou saída de ar, pois a eficiência do ar condicionado poderá
 diminuir e o ar condicionado poderá parar de trabalhar.
•  Limpe o filtro de ar regularmente, pois caso contrário o desempenho em arrefecimento ou aquecimento poderá ser reduzido.
•  Não coloque a unidade em funcionamento com a persiana horizontal na posição fechada.

NOTA

A voltagem da alimentação não poderá ser inferior à voltagem definida para o aparelho.

T3 E 1 N     3 4 5

T3 E 1 N     3 4 5

L  N L  N1 N 3 4 

1 N 3 4 

5

L  N L1 N1 1  2  3  4 5 6

6L N 1  2  3  4 5

L  N L1 N1 1  2  3  4

L N 1  2  3  4

A B C N 1 2 3 4 5 6

A B C N 1 2 3  4

A B C N 1 2 3 4 5 6

A B C N 1 2 3  4

Modelos Fonte de Alimentação Disjuntor/ fusível do circuito Tamanho dos fios

18000 Btu/h Btu/h 220-240V - 50Hz 30/25A 3 x 2,5 mm2
208-230V - 60Hz

24000 Btu/h 220-240V - 50Hz 40/25A 3 x 2,5 mm2
208-230V - 60Hz

36000-48000 Btu/h 380V 3N - 50Hz 42/27A 5 x 2,5 mm2
460V 3N - 60Hz

Modelos 18 Refrigeração apenas

Exterior

Exterior

■ Ligações Eléctricas

Modelos 24 Refrigeração apenas

Modelos 48 Refrigeração apenas

Modelos 18 Arrefecimento e Aquecimento

Modelos 24 Arrefecimento e Aquecimento

Modelos 48 Arrefecimento e Aquecimento

Fonte de alimentação
220-240V/1Ph/50Hz
208-230V/1Ph/60Hz

Interior

Exterior

220-240V/1Ph/50Hz
208-230V/1Ph/60Hz

220-240V/1Ph/50Hz
208-230V/1Ph/60Hz

Interior

Exterior

Interior

Exterior

220-240V/1Ph/50Hz
208-230V/1Ph/60Hz

380-415V/3Ph/50Hz
460V/3Ph/60Hz Interior

Exterior

Interior

Exterior

380-415V/3Ph/50Hz
460V/3Ph/60Hz

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação Fonte de alimentação

Fonte de alimentação Fonte de alimentação
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21 PORTUGUÊS

OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Esta função e utilizada para operar a unidade 
temporariamente, caso não encontre o controlo 
remoto ou se as baterias estiverem gastas. Através 
do BOTÃO DE EMERGÊNCIA na caixa de controlo 
da grelha de entrada de ar da unidade interior podem 
ser seleccionados dois modos, incluindo AUTO e 
COOL obrigatório. Uma vez pressionado este botão, 
o ar condicionado funcionará nesta sequência: AUTO, 
COOL obrigatório, OFF e voltar para AUTO.

1. AUTO
A lâmpada RUN (EXECUÇÃO) está acesa e o ar 
condicionado funciona no modo AUTO. O controlo 
remoto está a activado para funcionar de acordo com 
os sinais recebidos.

2. COOL obrigatório
A lâmpada RUN pisca, o ar condicionado passa para 
o modo AUTO quando é forçado a arrefecer com uma 
ALTA velocidade de ventilação durante 30 minutos. O 
controlo remoto está desactivado.

3. OFF
A lâmpada RUN apaga-se. O ar condicionado está OFF 
quando está activada a operação de controlo remoto.

BOTÃO DE
EMERGÊNCIA

AJUSTE DA DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR
Enquanto a unidade está em funcionamento, pode ajustar a grelha de ventilação do fluxo de ar para alterar a 
direcção do fluxo e para aclimatar a temperatura ambiente. Deste modo, pode desfrutar do ar condicionado de uma 
forma mais confortável.
1.  Ajuste a direcção do fluxo do ar pretendida.
 Pressione o botão SWING (OSCILAÇÃO) para ajustar a grelha da ventilação na posição desejada e volte a  
 pressionar este botão para manter a grelha da ventilação nesta posição.
2.  Ajuste automaticamente a direcção do fluxo do ar.
 Ao pressionar o botão SWING, a grelha de ventilação oscilará automaticamente.
Enquanto esta função está definida, funciona a ventoinha oscilante da unidade interior; caso contrário, a ventoinha 
oscilante não funciona. A escala de oscilação de cada lado é de 30°. O botão SWING é desactivado quando o ar 
condicionado está desligado (incluindo quando está definido “TIMER ON” (“TEMPORIZADOR LIGADO”)).

Ajustar para cima e para baixo
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22PORTUGUÊS

•  Verifique se a instalação eléctrica não está desligada ou partida.
•  Verifique se o filtro de ar se encontra instalado. (Alguns aparelhos de ar condicionado não possuem filtros de ar.)
•  Verifique se a saída ou entrada de ar da unidade exterior não está bloqueada.

•  O filtro de ar pode evitar a entrada de pó ou de outras partículas. Em caso de bloqueio do filtro, a eficácia de  
 funcionamento do ar condicionado pode ser substancialmente reduzida. Por essa razão, o filtro tem de ser limpo  
 de duas em duas semanas em caso de utilização prolongada.
•  Se o ar condicionado estiver posicionado num local com muito pó, deve aumentar a frequência da limpeza do
 filtro do ar.
•  Se o pó acumulado é demasiado pesado para ser limpo, substitua o filtro por um novo (o filtro de ar substituível
 é um acessório opcional).

1.  Abra a grelha de entrada do ar.
 Empurre os interruptores da grelha para o centro simultaneamente, como indicado na figura A. De seguida, puxe a  
 grelha de entrada do ar para baixo.
 Cuidado: Os cabos da caixa de controlo, que estão originariamente ligados aos terminais do corpo eléctrico  
  principal, devem ser retirados antes de efectuar o procedimento descrito acima.

A B

2.  Retire a grelha de entrada de ar (juntamente com o filtro do ar ilustrado na figura B).
 Baixe a grelha de entrada de ar a 45° e eleve-a para retirar a grelha.
3.  Desmonte o filtro do ar.
4.  Limpe o filtro do ar (Para isto, pode utilizar um aspirador ou água. Se estiver muito pó acumulado, utilize uma
 escova e um detergente suave para limpar o filtro e seque-o num local arejado).

  Verificações antes da operação

  Limpeza do filtro de ar

MANUTENÇÃO

Antes de limpar o ar condicionado, certifique-se de que desliga a ficha de alimentação.

•  Utilize um pano seco para limpar a unidade interior e o controlo remoto.
•  Poderá utilizar um pano humedecido com água tépida para a unidade interior caso esta esteja muito suja.
•  Nunca use um pano húmido no controlo remoto.
•  Não utilize um espanador com tratamento químico para limpar nem deixe esse tipo de material junto à unidade
 durante um longo período de tempo uma vez que pode danificar ou desgastar a superfície da unidade.
•  Não utilize benzeno, diluente, pó para polimento ou outros solventes similares para a limpar. Estes poderão
 fazer estalar ou deformar a superfície plástica.

Se não planeia utilizar a unidade durante, pelo menos, 1 mês.
 (1) Coloque a ventoinha em funcionamento durante meio dia para secar o interior da unidade.
 (2) Pare o ar condicionado e desligue a energia.
 (3) Remova as pilhas do controlo remoto.

AVISO

Limpeza da unidade interior e controlo remoto
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DICAS DE FUNCIONAMENTO
As seguintes ocorrências podem ocorrer durante o funcionamento normal.
1. Protecção do ar condicionado.
 Protecção do compressor
 • O compressor não consegue reiniciar durante 3 minutos após a paragem. 
  Ar anti-congelamento (Apenas nos modelos de aquecimento e arrefecimento)
 • A unidade está concebida para não soprar ar frio no modo HEAT, quando a transferência de calor interna se encontra numa 
  das seguintes três situações e a temperatura desejada ainda não foi alcançada. 
  A) Quando o aquecimento foi iniciado. 
  B) Descongelamento.
  C) Aquecimento a baixa temperatura.
 • A ventoinha interior ou exterior para de trabalhar quando está a descongelar (Apenas nos modelos de aquecimento e arrefecimento).  

 Descongelamento (Apenas nos modelos de aquecimento e arrefecimento).
 • O gelo poderá ser gerado pela unidade exterior durante o ciclo de calor quando a temperatura exterior é baixa e  

 a humidade é alta resultando na baixa eficiência de aquecimento do ar condicionado.
 • Durante esta situação, o ar condicionado irá parar a operação de aquecimento e iniciar o descongelamento  

 automaticamente.
 • O tempo para a descongelação poderá variar entre 4 a 10 minutos dependendo da temperatura externa e da  

 quantidade de gelo acumulada na unidade exterior. 
2. Uma névoa branca a sair da unidade interior.
 • Uma névoa branca poderá ter origem devido à enorme diferença de temperatura entre a entrada de ar e a  saída de ar no
  modo COOL num ambiente interno que tenha uma elevada humidade relativa.
 • Uma névoa branca poderá ser originada devido à humidade gerada pelo processo de descongelamento quando o ar 
  condicionado é reiniciado no modo HEAT após o descongelamento.
3. Baixo ruído do ar condicionado.
 • Poderá escutar um silvo baixo quando o compressor está em funcionamento ou acabou de parar. 
  Este som é o som do refrigerante a fluir ou a parar.
 • Poderá também ouvir um “rangido” baixo quando o compressor está a trabalhar ou acabou de trabalhar. Este som é
  causado pela expansão de calor e contracção a frio das partes plásticas na unidade quando a temperatura está a variar.
 • Um ruído poderá ser ouvido devido quando a persiana regressa à sua posição original após a energia ser ligada pela 
  primeira vez. 
4. Sai poeira da unidade interior.
 Esta é uma situação normal quando o ar condicionado não é utilizado durante um longo período de tempo ou durante a 

primeira utilização da unidade.
5. Um cheiro estranho sai da unidade interior.
 Esta situação é causada pela unidade interior que liberta os odores absorvidos do material de construção, do 

mobiliário e de fumos. 
6. O ar condicionado muda para o modo de FAN (ventoinha) apenas desde o modo COOL ou HEAT (Apenas nos modelos 

de aquecimento e arrefecimento).
 Quando a temperatura interior alcança a temperatura desejada no ar condicionado, o compressor irá parar automaticamente 

e o ar condicionado regressa ao modo de FAN apenas. O compressor irá iniciar de novo quando a temperatura interna subir 
no modo COOL ou descer no modo HEAT (Apenas nos modelos de aquecimento e arrefecimento) para o ponto desejado.

7. Gotas de água podem aparecer na superfície da unidade interior quando se arrefece numa humidade relativamente elevada 
(humidade relativa superior a 80%). Ajuste a persiana horizontal para a posição máxima de saída de ar e seleccione a 
velocidade de ventoinha HIGH (ELEVADA).

8. Modo de aquecimento (Apenas nos modelos de aquecimento e arrefecimento)
 O ar condicionado retira calor da unidade exterior e liberta-a através da unidade interior durante a operação de aquecimento. Quando 

a temperatura exterior desce, o calor recolhido pelo ar condicionado desce de modo proporcional. Simultaneamente, a carga de 
calor do ar condicionado aumenta devido à enorme diferença entre a temperatura interior e exterior. Se não for possível alcançar 
uma temperatura confortável com o ar condicionado, sugerimos que utilize um equipamento de aquecimento adicional. 

9. Função automática de reinicio
 A falha de energia durante o funcionamento irá provocar a paragem total da unidade. 
 Para uma unidade sem a característica automática de reinicio, quando a energia é restabelecida, o indicador RUN na unidade 

interior irá começar a piscar. Para reiniciar a operação, pressione o botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) do controlo remoto. 
Para uma unidade com a característica automática de reinicio, quando a energia é restabelecida, a unidade reinicia-se 
automaticamente com todas as definições prévias conservadas na função de memória.

10. Relâmpagos ou um telefone sem fios de um carro próximo podem provocar o mau funcionamento da unidade. 
 Desligue a unidade com energia e depois volte a ligar a unidade com energia. Pressione o Botão ON/OFF do controlo 

remoto para reiniciar a operação. 
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GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMA
Problema

A.  O ar condicionado não funciona.

B.  A ventoinha exterior funciona  
 mas o compressor não começa  
 a funcionar.

C. O aquecimento ou refrigeração  
 é insuficiente.

D. O compressor funciona   
 continuamente.

E.  O compressor arranca mas  
 pára repentinamente e   
 passado pouco tempo.

F.  O ar condicionado emite   
 estalidos.

Causa provável

1. Falha de energia.
2. Fusível queimado ou disjuntor 

aberto.
3. Tensão demasiado baixa.
4. Contactor ou relé avariado.
5. Ligações eléctricas soltas.
6. Termóstato ajustado para um 

valor demasiado baixo (no 
modo de aquecimento) ou 
demasiado elevado (no modo de 
refrigeração).

7. Capacitor com falhas.
8. Ligações eléctricas incorrectas, 

terminais soltos.
9. Interruptor de pressão 

desactivado.

1. Enrolamento do motor cortado 
ou ligado à terra.

2. Capacitor com falhas.

1. Há uma fuga de gás.
2. As linhas de líquido e de gás 

estão isoladas em conjunto.
3. A divisão estava provavelmente 

muito quente (fria) quando se 
ligou o sistema.

1. Termóstato ajustado para 
 umvalor demasiado baixo 
 (no modo de aquecimento) ou 

demasiado elevado (no modo de 
refrigeração).

2. Ventoinha com falhas.
3. Carga do refrigerante 

demasiado baixa, com fugas.
4. Ar ou produto não condensável 

no circuito do refrigerante.

1. Refrigerante a mais ou a menos.
2. Compressor com falhas.
3. Ar ou produto não condensável 

no circuito do refrigerante.
4. Válvula de comutação 

danificada ou bloqueada 
(unidade da bomba de 
aquecimento).

No modo de aquecimento ou 
refrigeração, quaisquer peças 
de plástico podem expandir ou 
encolher devido a uma alteração 
drástica da temperatura; neste 
caso, poderá ouvir-se um 
estalido.

Solução

1. Aguarde o restabelecimento da 
energia.

2. Substitua o fusível ou reinicialize o 
disjuntor.

3. Descubra a causa e elimine-a.
4. Substitua o componente com falha.
5. Aperte melhor a ligação.
6. Verifique a definição do termóstato.
7. Descubra a causa e substitua o 

capacitor.
8. Verifique e aperte melhor.
9. Descubra a causa antes de reiniciar.

1. Verifique os fios eléctricos e a 
resistência de enrolamento do 
compressor.

2. Descubra a causa e substitua o 
capacitor.

1. Remova a carga, repare, esvazie e 
recarregue.

2. Isole-as individualmente.
3. Aguarde alguns instantes até que a 

unidade tenha tido tempo suficiente 
para refrigerar o ambiente.

1. Verifique a definição do termóstato.
2. Verifique a circulação do ar 

condensado.
3. Descubra a fuga, repare-a e 

recarregue.
4. Remova a carga, esvazie e 

recarregue.

1. Remova a carga, esvazie e 
recarregue.

2. Determine a causa e substitua o 
compressor.

3. Remova a carga, esvazie e 
recarregue.

4. Substitua-o.

No modo de aquecimento ou 
refrigeração, quaisquer peças de 
plástico podem expandir ou encolher 
devido a uma alteração drástica da 
temperatura; neste caso, poderá 
ouvir-se um estalido.
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CM Choi
Responsável pela Embalagem e Transport

Este produto está de acordo com as normas harmonizadas de segurança europeias e com as normas harmonizadas EMC indicadas acima.
O nosso sistema interno de controlo da produção garante total coerência entre os produtos fabricados e a documantção técnica.
Este produto leva o selo da CE.
Declaramos e certificamos que o equipamento segue as estipulaçães das Directivas expostas anteriormente.
Representante autorizado

Tipo de Equipamento
Marca comercial
Tipo Designação

Aplicação das directivas
Directiva (s)

Foram aplicados as seguintes normas harmonizadas:
Standard (s)
EN 60335-1:2002+A11
EN 60335-2-40:2003
EN 50366:2003
EN 55014-1/A2:2002
EN 55104-2/A1:2001
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

YORK International (Northern Asia) Ltd.
15/F., Tower II, World Trade Square, 123 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Telephone: (852) 2331 9286 Fax: (852) 2331 9840
Technical Service Division: Telephone: (852) 2331 9286 Fax: (852) 2304 0068

YORK® International Corporation

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Proceda à leitura
do Manual

Risco de choque
eléctrico

Ar Condicionado
YORK
YKEA-YKDA 18/24/36/48FS, YKKA-YKJA 18/24/36/48FS, YKEB-YKDB 12/18/24/30/36/48FS,
YKKB-YKJB 12/18/24/30/36/48FS, YKKC-YKJC 12/18/24/30/36/48FS

Directiva EMC 89/336/EEC, Directiva de Baixa Voltagem 73/23/EEC e a Directiva EMC de Segurança de
Máquinas

A unidade dispõe de comando 
a distância e pode começar a 
funcionar sem aviso prévio

DESACTIVAÇÃO, DESMONTAGEM E INUTILIZAÇÃO
Este produto contém refrigerante pressurizado, componentes rotativos e ligações eléctricas que podem constituir um perigo 

e provocar lesões.
As intervenções devem ser levadas a cabo por técnicos especializados, equipados com indumentária de protecção e respeitando

 as precauções de segurança.

1. Deve isolar todas as fontes de alimentação eléctrica da unidade, incluindo a alimentação de quaisquer sistemas de controlo comutados pela 
unidade. Certifique-se de que todos os pontos de isolamento eléctrico e de gás estão numa situação de segurança e na posição OFF. Os 
cabos de alimentação e a tubagem de gás podem então ser desligados e retirados. Consulte as instruções de instalação da unidade para 
obter mais informações sobre os pontos de ligação.

2. Remova todo o refrigerante de cada sistema da unidade para um recipiente adequado, recorrendo a um recuperador de refrigerante ou unidade 
de recuperação. Este refrigerante pode vir a ser reutilizado, se apropriado, ou devolvido ao fabricante para inutilização. O refrigerante não 
deve, em circunstância alguma, ser ventilado para a atmosfera. Quando se justificar, deve drenar o óleo refrigerante de cada sistema para 
um recipiente apropriado e inutilizá-lo em conformidade com as disposições legais e regulamentos locais relativos aos desperdícios de óleo.

3. De um modo geral, é possível remover todo o conjunto da unidade depois de esta ser desligada, como indicado acima. Os eventuais parafusos 
de fixação devem ser removidos e a unidade içada da posição de montagem, recorrendo aos pontos existentes para o efeito e o equipamento 
com a capacidade de elevação necessária. É OBRIGATÓRIA a consulta das instruções de instalação da unidade, quanto ao peso da unidade 
e métodos de elevação correctos. Queira notar que quaisquer resíduos ou derrames de óleo refrigerante devem ser limpos e descartados 
conforme indicado acima.

4. Após remoção da posição de montagem, os componentes da unidade podem ser utilizados observando as disposições legais e regulamentos 
locais neste âmbito.
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